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ค าชีแ้จง 
๑. บทบาทสถานศกึษา 
 ๑.๑ ผู้บริหารและครูต้องด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพด้วยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรโดยมีจุดเน้นตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ แจ้งให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการประเมินตาม
จุดเน้นที่ต้องการเพื่อความร่วมมือในการใช้แบบวัดนี้ 
 ๑.๓ ผู้เรียนและครูต้องท าความเข้าใจกับนักเรียนว่าผลการประเมินนี้มุ่นเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะตามช่วงวัยของนักเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น าไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน 
 
๒. การใชเ้ครือ่งมือ 
 ๒.๑ ท าเครื่องมือของแต่ละชั้นไปวัดและประเมินนักเรียนใน ๒ ลักษณะ คือ 
       - ใช้ประเมินนักเรียนตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ เ พ่ือตรวจสอบคุณภาพด้าน
คุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นของแต่ละชั้นและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
       - ใช้ประเมินความคงทนทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เลื่อนขึ้นไป
เรียนชั้นที่สูงขึ้น เช่น น าเครื่องมือของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
 ๒.๒ ใหส้ถานศึกษาใชเ้ครื่องมือประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสดุ สามารถน าไปใช้ได้หลายครั้ง โดย 
        ๒.๒.๑ ไม่ให้นักเรียนเลือกค าตอบลงในแบบวัดหรือขีดเขียนต่าง  ๆ(ให้ใช้กระดาษค าตอบ) 
        ๒.๒.๒ เก็บแบบวัดและเฉลยไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้นักเรียนทุกชั้นทราบเฉลย แม้จะประเมินผ่านไปแล้ว 
 
๓. ระยะเวลาในการประเมนิ 
 ๓.๑ การประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านคุณลักษณะตามช่วงวัยที่ต้องรายงานผลตาม
โปรแกรมติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาด าเนินการปี
การศึกษาละ ๑ครั้ง ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ภายในเดือนมกราคม) 
 ๓.๒ การประเมินเพ่ือตรวจสอบความคงทนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดเน้นในชั้น
ที่ผ่านมาให้โรงเรียนด าเนินการประเมินในปลายภาคเรียนที่ ๑ (ภายในเดือนสิงหาคม) 
 
๔. การด าเนินการสอบ 
 ๔.๑ ให้สถานศึกษามอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความรู้ทั่วไปของ
สถานศึกษา 
      ๔.๒ จัดสถานที่หรือห้องสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
     ๔.๓  ควบคุม ก ากับ ด าเนินการสอบอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การด าเนินการสอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
      ๔.๔ ให้ผู้ด าเนินการสอบศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
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๕. การตรวจให้คะแนนและแปลผล 
 ๕.๑  การตรวจให้คะแนน 
            -  แบบวัดทุกฉบับตรวจให้คะแนนตามเฉลย ข้อละ ๑ คะแนน 
            ตอบถูกต้อง ๑ คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง ๐ คะแนน 
            - ครูผู้สอนหรือกรรมการตามที่สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้ตรวจให้คะแนนตามเฉลย และ
สรุปผล/แปลผล 
 ๕.๒ การแปลผล 
              การให้ระดับคุณภาพและแปลผลตามเกณฑ์การประเมิน ให้น าคะแนนที่ได้ของนักเรียนแต่
ละคนมาก าหนดระดับคุณภาพและแปลความหมาย ดังนี้ 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ 
  คะแนน ๑๘-๒๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดีเยี่ยม 
  คะแนน ๑๔-๑๗ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดี 
  คะแนน ๑๐-๑๓ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับผ่าน 
  คะแนน  ๐-๙    คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับไม่ผ่าน 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ 
  คะแนน ๒๖-๓๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดีเยี่ยม 
  คะแนน ๒๑-๒๕ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับดี 
  คะแนน ๑๕-๒๐ คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับผ่าน 
  คะแนน  ๐-๑๔  คะแนน หมายถึง มีคุณลักษณะตามช่วงวัยในระดับไม่ผ่าน 
 
๖. การรายงานผลการประเมิน 
 ๖.๑ การรายงานผลสรุปเพื่อรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       - ให้บันทึกคะแนนของนักเรียนในแต่ละตัวชี้วัดลงในแบบบันทึกสรุปผลการประเมิน        
ในแต่ละชั้นตามแบบที่ก าหนด และน าผลการประเมินเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรายงานผล
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่
ละชั้น) บันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๖.๒ การรายงานและสรุปผลการประเมินตรวจสอบความคงทนด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย
ของนักเรียนชั้นที่ผ่านมา ให้ใช้แบบของชั้นที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ให้น าข้อมูลที่ได้ไปเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
๗. การน าผลการประเมินไปใช้ 
  ๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ความส า เ ร็ จ ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน  และน า ไปสู่ การตัดสิ น ใจ เชิ งนโยบายต่อไป  
      ๗.๒ สถานศึกษามีข้อมูลการประเมินของนักเรียนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งใน
ระดับชั้นและรายบุคคลซึ่งอาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
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       - ส่งมอบข้อมูลนักเรียนให้กับผู้สอนให้ชั้นที่นักเรียนเลื่อนชั้นไปเรียนในปีต่อไปเป็นผู้ปรับปรุง /
พัฒนานักเรียนต่อไป 
  - นักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ให้ศึกษาต่อยังมีจุดด้อยในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามตัวชี้วัดใดอยู่อีกบ้างในการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนนั้น ส่วนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไม่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ศึกษาเร่งรัด ปรับปรุง/พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป 
  - ผลการประเมินตรวจสอบความคงทนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจาม
จุดเน้นในปีที่ผ่านมา ให้น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
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แบบบนัทกึผลการประเมนิคณุลักษณะตามชว่งวยั  ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ 
ประเมนิ วนัที ่..............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

 
ค าชีแ้จง  ในช่องรายการประเมินให้บันทึกคะแนนที่ได้ ในช่องผลการประเมินให้ท าเครื่องหมาย  

เลข 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

รว
มค

ะแ
นน

  (
๒๐

) 

ผลการประเมิน  
 
 
 

  สรุป 

ไม
่ผา่

นเ
กณ

ฑ์ 
(๐

-๙
) 

ผ่าน 

พอ
ใช้

 (๑
๐-

๑๓
) 

ดี 
(๑

๔-
๑๗

) 

ดีม
าก

 (๑
๙-

๒๐
) 

๑ เด็กชายไมตรี งามส ี ๑๑     ผ่าน 
๒ เด็กหญิงเพญ็ พู่พาน ๑๓     ผ่าน 
๓ เด็กหญิงศรี ล้ าเลิศ ๑๕     ผ่าน 
๔ เด็กชายพลอย ชูถิ่ม ๙     ไม่ผา่น 
๕ เด็กหญิงวัน สดใส ๑๐     ไม่ผา่น 

รวมจ านวนคน ๕  
ร้อยละ    

 
* เกณฑ์การตัดสิน ๑๐ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 

(...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 
 

 

 การน าผลการประเมินเข้าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลสถานศึกษา 
  ๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ใส่ในช่องเป้าหมาย เท่ากับ ๕ (คน) 
  ๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน สรุปใส่ในช่องผลงานที่ได้ เท่ากับ ๔ (คน) 
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เฉลยแบบวดัคณุลกัษณะตามชว่งวยัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
 

              ชัน้ 
 

ข้อ 

ป.๓ 

ค าตอบ 

๑ ๔ 
๒ ๔ 
๓ ๔ 
๔ ๑ 
๕ ๑ 
๖ ๔ 
๗ ๑ 
๘ ๒ 
๙ ๓ 

๑๐ ๒ 
๑๑ ๓ 
๑๒ ๒ 
๑๓ ๔ 
๑๔ ๔ 
๑๕ ๓ 
๑๖ ๒ 
๑๗ ๓ 
๑๘ ๑ 
๑๙ ๔ 
๒๐ ๓ 

 
 
 
 



 

 
 

เครื่องมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 
ตามจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

“ดา้นคณุลกัษณะตามชว่งวยั” 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สงวนลิขสทิธิ ์                                                                           กนัยายน ๒๕๕๕ 
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แบบวดัคณุลกัษณะตามช่วงวยั 
 
ค าชีแ้จง 
๑. แบบวัดคุณลักษณะตามช่วงวัยตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ ๓ 
ตัวเลือก โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ในการวัดคุณลักษณะตามช่วงวัยของนักเรียน เพ่ือสรุปผลตาม
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. แบบวัดฉบับนี้มี ๒๐ ข้อ 
๓. นักเรียนมีเวลาในการท าแบบวัดฉบับนี้ ๓๐ นาท ี
๔. ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
 ตวัอยา่งค าถาม 
 ๐. ถ้านักเรียนต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น  นักเรียนควรจะท าตามวิธีของใคร 
 ๑.  ปรีชา  ท าการบ้านส่งครูอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.  ปราณี  เข้ากลุ่มกับเพ่ือนที่เรียนเก่ง 
 ๓. ประทีป  อ่านทบทวนวิชาที่เรียนทุกครั้ง 
 วธิตีอบ 
 ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ ๑ เป็นค าตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษค าตอบตรงกับหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     

 ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ขีดฆ่าค าตอบเดิมแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อใหม่ 
ข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐     
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๑) สุจิราอ่านหนังสือเพลิน จนลืมเอาน้ าใส่ตู้เย็นที่คุณแม่บอกไว้ คุณแม่ต าหนิสุจิราว่าไม่รับผิดชอบ ถ้า
นักเรียนเป็นสุจิราจะท าอย่างไร 
 ๑. บอกคุณแม่ว่าน้ าในตู้เย็นยังมีเหลืออยู่ 
  ๒.  ขอโทษคุณแม่ที่อ่านหนังสือจนเพลิน 
 ๓.  บอกคุณแม่ว่าตั้งใจจะท าในตอนเย็น 
 ๔.  บอกคุณแม่ว่าต่อไป จะไม่ท าให้คุณแม่ต้องต าหนิ 
 
๒) ธาดาเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่บ้านมาก ท าให้ผลการเรียนลดลง คุณพ่อคุณแม่สั่งธาดา
ห้ามเล่นเกมเด็ดขาด ถ้านักเรียนเป็นธาดาจะท าอย่างไร 
  ๑. ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์นอกบ้าน 
 ๒.  เล่นเกมคอมพิวเตอร์ตอนคุณแม่ไม่อยู่บ้าน 
 ๓.  ต่อรองโดยขอเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง 
 ๔.  บอกประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์และลดเวลาเล่นให้น้อยลง 
 
๓) วันนี้จิตรามีการบ้านเยอะมาก ถ้ากลับไปท าที่บ้านคงไม่เสร็จ  เพราะมีรายการโทรทัศน์ที่ชอบ 
จิตราจึงขอร้องให้รินดาช่วยท าการบ้าน  ถ้านักเรียนเป็นรินดาจะท าอย่างไร 
 ๑. แนะน าจิตราให้งดดูโทรทัศน์คืนนี้ 
 ๒.  ช่วยท าการบ้าน เพราะสงสารเพ่ือน 
 ๓. แนะน าจิตราให้มาท าการบ้านตอนเช้าที่โรงเรียน 
 ๔. แนะน าจิตราให้รีบท าตอนนี้ เพราะจะมีเวลาเหลือเมื่อกลับบ้าน 
 
๔) สุดากับเพ่ือน ๆ  ในห้องก าลังช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียน  ในขณะที่ภูมิไม่สนใจนั่งอ่าน
หนังสืออยู่ที่โต๊ะ  ถ้านักเรียนเป็นภูมิจะท าอย่างไร 
  ๑.  ช่วยเพื่อนท างาน  เพราะเป็นงานส่วนรวม 
 ๒.  ช่วยเพื่อนท างาน  เพราะกลัวเพ่ือนต าหนิ 
 ๓.  ไม่ช่วยเพื่อนท างาน  เพราะมีเพ่ือนท างานหลายคน 
 ๔.  ไม่ช่วยเพื่อนท างาน  เพราะรีบอ่านหนังสือเตรียมสอบ 
 
๕) ตู่นั่งอ่านหนังสือท่ียืมมาจากห้องสมุด จอยอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยจึงมาแย่งหนังสือไปอ่าน ถ้า
นักเรียนเป็นจอย จะท าอย่างนั้นหรือไม่ 
 ๑.  ไม่ท า  เพราะตู่เป็นคนยืมหนังสือ 
 ๒.  ไม่ท า  เพราะกลัวตู่จะไปฟ้องครู 
 ๓.  ท า  เพราะอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นมาก 
 ๔.  ท า  เพราะเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นค้างไว้ 
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๖) ต้อยชวนน้อยไปเล่นเกมใหม่ที่คุณแม่ซื้อให้ที่บ้านในเย็นวันนี้  ถ้านักเรียนเป็นน้อยจะท าอย่างไร 
  ๑. ไป  เพราะได้เล่นเกมใหม่ ๆ 
 ๒.  ไป  เพราะได้เล่นเกมโดยไม่ต้องเสียเงิน 
  ๓. ไม่ไป  เพราะการเล่นเกมเป็นสิ่งไม่ดี  
  ๔. ไม่ไป  เพราะไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ 
 
๗) เวลาพักกลางวัน  นักเรียนก าลังคุยกันหน้าห้องเรียน เพ่ือเตรียมจัดท ารายงานกลุ่ม ที่คุณครู
มอบหมายเมธีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย แต่เขากลับไม่สนใจมาคุยกับเพ่ือน ๆ  ในกลุ่ม  ถ้านักเรียนเป็นเมธี จะ
ท าอย่างไร 
 ๑.  ร่วมพูดคุยกับเพ่ือนจะได้ช่วยงานกลุ่ม 
 ๒. ร่วมพูดคุยกับเพ่ือน  เกรงเพ่ือนจะตัดออกจากกลุ่ม 
 ๓. ไม่คุยกับเพ่ือน  เพราะควรจะพูดคุยก่อนหน้านี้ 
 ๔. ไม่คุยกับเพ่ือน  แต่รอรับงานที่กลุ่มมอบหมาย 
 
๘) ชั่วโมงวิชาภาษาไทย คุณครูมอบหมายให้นักเรียนเปลี่ยนกันเล่าข่าววันละคน วันนี้เป็นเวรของ
พิมพาแต่เขาไม่ได้เตรียมมา ถ้านักเรียนเป็นพิมพา จะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่เตรียมเรื่องมาเล่า  กลัวเพ่ือนเบื่อ 
 ๒. เตรียมเรื่องมาเล่า     เพราะเป็นหน้าที่ 
 ๓. เตรียมเรื่องมาเล่า     เพราะกลัวครูต าหนิ 
 ๔. ไม่เตรียมเรื่องมาเล่า  งดไปสักวันคงไม่เป็นไร 
 
๙) ขณะทีแ่พรพรรณเดินมาโรงเรียน เขาเห็นกานดาก าลังช่วยแม่ขายของในตลาด ท าให้กานดามักมา
โรงเรียนสายเป็นประจ า ถ้านักเรียนเป็นแพรพรรณ  นักเรียนคิดอย่างไร 
 ๑. กานดาคงขี้เกียจไปโรงเรียน 
 ๒. กานดาเห็นการขายของดีกว่าการเรียน 
 ๓. กานดาจ าเป็นต้องช่วยพ่อแม่ จึงไปเรียนสาย 
 ๔. กานดาควรบอกแม่เรื่องการไปโรงเรียนสาย 
 
๑๐) วิชุดาท าการบ้านเสร็จและเก็บใส่กระเป๋านักเรียน เพ่ือเตรียมมาโรงเรียนตอนเช้า แต่น้องของวิชุ
ดารื้อกระเป๋านักเรียนเล่นและท าสมุดการบ้านหน้าที่ต้องส่งคุณครูขาด ถ้านักเรียนเป็นวิชุดา นักเรียน
จะท าอย่างไร 
 ๑. ท าโทษน้องด้วยความโมโห 
 ๒. บอกน้องไม่ให้ท าอย่างนั้นอีก  
 ๓.  ฟ้องแม่ให้ท าโทษน้อง 
 ๔.  ต่อว่าน้องอย่างรุนแรง 
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๑๑) จิราถือแก้วน้ าดื่มเดินชนวิภา ท าให้น้ าหกรดเสื้อวิภา  ถ้านักเรียนเป็นวิภาจะท าอย่างไร 
 ๑. แสดงท่าทีโมโห แล้วเดินต่อไป 
      ๒.  โกรธจิรา และต่อว่าที่เดินไม่ระวัง 
         ๓. บอกจิราว่าไม่เป็นไรไม่นานเสื้อก็แห้ง 
         ๔. เดินต่อไป เพราะไม่อยากทะเลาะกับจิรา 
 
๑๒) ฐิติพลมาบอกสุทัศน์ซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง ว่าไปมีเรื่องทะเลาะกับเพ่ือนห้องอ่ืน ให้สุทัศน์ช่วยไปว่า
กล่าวเพ่ือนคนนั้นให้ ถ้านักเรียนเป็นสุทัศน์  นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. ถามฐิติพลว่ามีเรื่องอะไรกัน  
 ๒. แนะน าฐิติพลไม่ให้ไปทะเลาะกับเพ่ือนอีก 
 ๓. รีบไปทันที เพราะเป็นหัวหน้าของฐิติพล 
 ๔. บอกฐิติพลว่าจะช่วยแต่ต้องไม่ทะเลาะกันอีก 
 
๑๓) วารินทร์ก าลังเถียงกับวิจิตรา เรื่องท่ีเลือกประธานนักเรียนคนละคนกัน ต่างฝ่ายก็บอกว่าคนที่ตน
เลือกเป็นคนดี ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือนของวารินทร์และเดินผ่านมาพอดี  นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑. เดินผ่านไปไม่ใช่เรื่องของเรา 
 ๒. แสดงความร าคาญที่เพ่ือนทั้งสองคนทะเลาะกัน 
 ๓. บอกให้เลิกทะเลาะกันเพราะต่างก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
 ๔. อธิบายให้เพื่อนทั้งสองฟังว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกใครก็ได้ 
 
๑๔) มัลลิกาก าลังถูกกลุ่มเพ่ือน ๆ  ต่อว่า เพราะไปเล่นกับเพ่ือนห้องอ่ืน  และไปช่วยห้องอ่ืนท างาน 
ถ้านักเรียนเป็นมัลลิกาจะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่สนใจแล้วเดินไปทางอ่ืน 
 ๒. ไปบอกครูว่าเพ่ือน ๆ รังแก 
 ๓. เถียงเพ่ือนกลับไปด้วยความโมโห 
 ๔. ชี้แจงว่า เพ่ือนห้องนั้นเป็นญาติกัน 
 
๑๕) กบมาชวนนักเรียนไปเล่นที่สนามในหมู่บ้าน เพราะเพ่ือน ๆ  เล่นกันอยู่หลายคน  เล่นกันไม่นาน
กบก็ทะเลาะกับเพื่อนอีกคน เพราะแย่งฟุตบอลกัน  เหตุการณ์นี้นักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑.  เข้าไปช่วยกบแย่งฟุตบอล 
 ๒. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะไม่ใช่เรื่องของเรา 
 ๓. ชวนกบกลับบ้าน ไม่ให้ทะเลาะกันต่อไป 
 ๔. กลับบ้านไปก่อนไม่อยากอยู่ร่วมในเหตุการณ์ 
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๑๖) โจเป็นเด็กท่ีชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์  แต่เก่งชอบประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ  โจต่อว่าเก่งว่า
เป็นเด็กหัวโบราณ  ถ้านักเรียนเป็นเก่งจะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่สนใจค าพูดของโจ 
 ๒.  บอกโจว่าคนเรามีความชอบแตกต่างกัน 
 ๓. บอกโจว่าประหยัดดี โจควรหัดประดิษฐ์ของเล่นบ้าง    
 ๔. บอกโจว่าการประดิษฐ์ของเล่นสนุกกว่าเกมคอมพิวเตอร์ 
 
๑๗) พิมลชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และต าหนิเจนจิราที่ชอบอ่านหนังสือนิทานว่าไม่ทันสมัย  ถ้านักเรียน
เป็นเจนจิรานักเรียนจะท าอย่างไร 
 ๑.  ไม่สนใจพิมลอยากว่าก็ว่าไป 
 ๒. บอกพิมลให้ลองอ่านนิทานบ้าง 
 ๓. บอกพิมลว่าคนเรามีความชอบแตกต่างกัน 
 ๔. เลิกอ่านนิทานไปอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนพิมล 
 
๑๘) ในเวลาพักกลางวันเพ่ือน ๆ ชวนเพชรไปเล่นไล่จับที่สนามหญ้าของโรงเรียน  เพราะกว้างดีแต่
เพชรไม่ชอบไปเล่น เพราะแดดร้อนจะท าให้  ไม่สบาย  ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของเพชรจะท าอย่างไร 
 ๑. ไม่คะยั้นคะยอ  เพราะเป็นความเชื่อของเพชร 
 ๒.  ไม่คะยั้นคะยอ  เพราะเกรงเพชรจะโกรธ 
 ๓.  คะยั้นคะยอ  เพราะเพ่ือน ๆ ต่างก็ไปเล่นกัน 
 ๔. คะยั้นคะยอ  เพราะไม่เชื่อว่าแดดร้อนจะท าให้ไม่สบาย 
 
๑๙) บอยไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์  และมีของฝากเป็นพวงกุญแจเปลือกหอย
ต่าง ๆ มาฝากเพ่ือน ๆ  เบลล์ได้รับพวงกุญแจนี้ด้วย แต่เขาก็ต่อว่าบอยว่าไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ถ้า
นักเรียนเป็นบอยจะท าอย่างไร 
 ๑.  เอาพวงกุญแจคืน ถ้าเบลล์ไม่อยากได้ 
 ๒.  บอกเบลล์ว่าไม่มีสินค้าอย่างอ่ืนให้เลือกซ้ือ 
 ๓.  ต่อว่าเบลล์ที่เคร่งครัดในการอนุรักษ์มากเกินไป 
 ๔. บอกเบลล์ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนในท้องถิ่น 
 
๒๐) ปังปอนด์มักชอบมีเรื่องถกเถียงกับเพ่ือนในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่เสมอ เพราะปังปอนด์จะบอก
ว่าตนเป็นคนถูก เพื่อนเป็นคนผิด ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือนปังปอนด์  จะท าอย่างไร 
 ๑.  หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับปังปอนด์ 
 ๒.  บอกปังปอนด์ให้หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับเพ่ือน ๆ 
 ๓.  บอกปังปอนด์ให้รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนบ้าง 
 ๔.  สนับสนุนความคิดของปังปอนด์ เพราะเป็นเพ่ือนสนิทกัน 
 


	คำชี้แจง ป.๓.pdf
	ช้อสอบ  ป.๓.pdf

